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Aceitam testes sem marcação?
Sim, iremos aceitar testes sem marcação.

Tenho de registar o meu filho/ criança a meu cargo?
Encorajamos todos os pais ou tutores legais a pré-registar 
online os filhos/ crianças a seu cargo. Se não conseguir 
realizar o pré-registo online, tenha em atenção que 
aceitamos testes sem marcação.

Proceda aos passos seguintes depois de ter recebido 
um código de registo da sua escola.

1. Vá a my.thrive.health utilizando o seu computador ou 
 dispositivo móvel. 

2. Crie uma conta utilizando o seu endereço de e-mail. 
 Crie uma palavra-passe.

3. Verifique o seu endereço de e-mail.

4. Clique ou toque em Registering with a partner 
 (Registar com um parceiro).

5. Introduza o seu código de registo. 
• Consulte a carta que recebeu da escola.

 

6. Leia e aceite a declaração de privacidade. Se estiver a 
efetuar o registo para uma pessoa com menos de 18 
anos, assinale o quadrado apropriado e introduza o 
nome.

7. Para o código de registo que introduziu no Passo 5, 
escolha qual o perfil a associar ao mesmo. Se estiver 
a registar o seu filho/a criança a seu cargo, clique em 
“New Child” (Nova criança) para configurar um perfil 
para o seu filho/a criança a seu cargo a associar a este 
código de registo.

8. Introduza as informações sobre o seu filho/a criança a 
seu cargo; também lhe será solicitado que indique 
alguns dados relativos a si.

9. Agora poderá agendar o seu teste da COVID-19. Clique 
ou toque em “Book your COVID-19 Test” (Agendar 
o seu teste da COVID-19) e escolha um horário. Não 
poderá alterar o seu horário depois de o selecionar, 
pelo que deve assegurar-se de que estará disponível 
nessa altura. 

10. Se necessitar de registar outra pessoa, navegue para a 
página “Family” (Família) (a seguir à página inicial) 
e clique em “Register with Partner” (Registar com 
parceiro).

A LifeLabs orgulha-se de ajudar a nossa população mais jovem a manter-se protegida e saudável durante a pandemia de 
COVID-19. Dentro de poucos dias ficará disponível um centro de colheita de amostras para testagem da COVID-19, para 
testar voluntariamente alunos assintomáticos, respetivos familiares, professores e funcionários.

O teste de assintomáticos nas escolas constitui uma camada de proteção, que ajuda a monitorizar e prevenir a 
transmissão da COVID-19. O aumento da testagem também pode reduzir o stress e a ansiedade relacionados com o 
vírus, ao identificar precocemente casos e controlar surtos, para ajudar a garantir que as escolas permanecem seguras 
para todos os que nelas estudam e trabalham. 

FAQ para pais e tutores legais: 

testes da COVID-19 nas escolas

https://my.thrive.health


A testagem é para quem?
A testagem destina-se apenas a alunos assintomáticos 
e membros da respetiva família (com mais de 2 anos de 
idade), professores e funcionários escolares.

Terei de entregar um consentimento para o meu filho/
criança a meu cargo?
Será necessário o consentimento dos pais ou tutores 
legais para a testagem de alunos com menos de 18 anos de 
idade. 

O meu filho/criança a meu cargo tem de levar alguma 
coisa?
Como comprovativo de identificação, será necessário um 
documento de identificação emitido pelo governo, como 
certidão de nascimento, cartão de saúde ou passaporte.

Quando/onde é que o teste será realizado?
Será selecionada uma escola específica para receber um 
centro de colheita de amostras, que servirá as escolas 
participantes nas redondezas, de modo a permitir um fácil 
acesso. A LifeLabs irá trabalhar diretamente com a escola 
ou a direção escolar para determinar a altura da colheita. 

Como é que o teste será realizado?
A LifeLabs utiliza uma zaragatoa semelhante a um 
cotonete, que é inserida na parte frontal da narina e 
rodada durante quinze segundos (por narina). O nosso 
pessoal treinado realizará os testes num espaço designado 
pela escola. Alguns alunos poderão encarar o teste com 
algum nervosismo, mas é importante referir que o teste 
não é doloroso e não deverá ser desconfortável para o seu 
filho/criança a seu cargo. O teste não deverá demorar mais 
do que dois minutos, desde o início até ao fim.

Posso acompanhar o meu filho/criança a meu cargo 
durante o procedimento?
Recomendamos que os pais ou tutores legais acompanhem 
os seus filhos/crianças a seu cargo ao centro de testagem 
caso as mesmas tenham menos de 18 anos de idade. 
O teste é obrigatório?
Não, o teste é voluntário.

E se o meu filho/criança a meu cargo se recusar a 
fazer o teste no dia da testagem?
Estamos empenhados em fazer com que esta experiência 
seja uma experiência breve e agradável para os alunos. 
Gostaríamos de lhe assegurar que se o seu filho/criança 
a seu cargo se sentir desconfortável ou não for capaz de 
realizar o teste, então não será testado(a). 

Quando teremos conhecimento dos resultados do 
teste?
Os resultados do teste serão comunicados no prazo de 24-
48 horas através da aplicação LifeLabs WorkClear Thrive. 
Caso tenha indicado um número OHIP (Ontario Health 
Insurance Plan) aquando da inscrição/registo, os 
resultados também serão enviados para covid19results.
ehealthontario.ca:4443/agree. Este website utiliza as 
informações introduzidas aquando da inscrição/registo, 
como número do cartão de saúde ou data de nascimento, 
para identificar e validar a pessoa em causa (p. ex., o 
seu filho/criança a seu cargo). Em seguida, efetua uma 
pesquisa no repositório para encontrar os resultados do 
teste da COVID-19. Os resultados são apresentados por um 
período máximo de 90 dias desde a data em que foram 
comunicados.

E se o teste revelar um resultado positivo?
Os resultados positivos serão comunicados conforme 
exigido pela unidade de saúde pública. Se o seu filho/
criança a seu cargo tiver um teste positivo para a 
COVID-19, receberá uma chamada telefónica da sua 
unidade de saúde pública local no espaço de poucos dias.

E se eu ou o meu filho/criança a meu cargo tiver 
sintomas de COVID-19?
Esta testagem destina-se apenas a indivíduos 
assintomáticos. Se você ou a(s) sua(s) criança(s) tiverem 
quaisquer sintomas de COVID-19, siga as orientações de 
saúde pública.

É seguro? 
Todos os centros móveis de colheita de amostras incluirão 
os seguintes protocolos de saúde e de segurança:
• Equipamento de proteção individual (EPI) contra 

aerossóis para todo o pessoal que trabalha no local 
com substituição de determinados itens entre cada 
pessoa testada

• Higiene otimizada das mãos para todos os 
funcionários 

• Desinfeção dos cubículos e cadeiras entre cada 
indivíduo testado

• Serão fornecidas máscaras cirúrgicas, se necessário
• Os alunos e funcionários terão de realizar a higiene 

das mãos antes e após a realização do teste 

Caso tenha mais questões, contacte o nosso centro de atendimento através do n.º 1-877-849-3637.
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